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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAS E HUMANAS 

Critérios de Avaliação de História e Geografia de Portugal  - 2º CICLO     5º ano  
 

DOMÍNIO PARÂMETROS INSTRUMENTOS / DOMINIOS PONDERAÇÃO 

Saber Ser 

Cumprimento 

de normas 
Comportamento  

 
 
 
 

Grelhas de registo de 
observação direta 

 

 

 

 

5% 

20% 
Interesse e 

empenho pela 

disciplina 

Participação na 

aula 
5% 

Empenho e 

Responsabilidade 
5% 

Autonomia 5% 

Saber Saber 

 

Saber Fazer 

Conhecimento histórico e 

geográfico 

Testes 
 

55% 

80% 

 

Comunicação/Transmissão do Saber 

Registo das atividades 
realizadas na sala de aula 

(1) 
 

10% 

Tratamento de 

informação/Utilização de fontes 

Trabalhos de pesquisa 
individuais ou em grupo 

(1) 
 

15% 

 

Notas: De acordo com o Decreto-Lei 139/2012 de 6 de julho – artigo 24 e o Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho – artigo 24.  
As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) serão integradas na 

avaliação. 

   
Em cada momento de avaliação a classificação final será feita de acordo com a seguinte fórmula: 

1º Período 2º Período 3º Período 

[Mt x 0,55] + [Mau x 0,1](1) + [Mtp x 0,15](1)+ [AV x 0.2] 

Legenda: Mt – Média de todos os testes realizados (55%) 

Mau – Média de todas as atividades de aula (10%)   

Mtp – Média de todos os trabalhos de pesquisa (15%) 

AV – Atitudes e valores registadas no período (20%) 

(1) - Se o professor não utilizar algum destes parâmetros de avaliação, a percentagem atribuída a estes instrumentos 

reverte equitativamente para os testes. 
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